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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Prázdny hrob
Hlásnik správu nes
končí navždy dnes
Jeremiáš svoje náreky
Znejte chvály chvál
Kristus z hrobu vstal
deň už bude trvať naveky
T.M.

Vážení občania, milá mládež!
Je tu jar a o niekoľko dní budeme sláviť veľkonočné sviatky. Všetci vieme, že to
nie sú sviatky jari, ale sviatky umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.
Dovoľte mi, aby som Vám pri tejto príležitosti zaželal pevné zdravie, veľa nových síl,
dobrú vôľu a pokoj v rodine.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Nové obecné zastupiteľstvo. Výsledky komunálnych volieb 2014.
15.novembra 2014 sa aj v našej obci uskutočnili komunálne voľby, kde ste, vážení
občania, mali možnosť odovzdať svoj hlas kandidátom na starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva. Volieb sa zúčastnilo 635 voličov (886 zapísaných v zozname
voličov). Prinášame vám v skratke výsledky hlasovania.
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Platné hlasy pre kandidátov na
starostu obce:
Juraj Senderák, Ing.
Peter Koscelník

512
117

Platné hlasy pre kandidátov na poslancov OZ:
Pavol Tokár, PaedDr.
Erika Senderáková, Mgr.
Mikuláš Kivader
Bohuslav Ponik, Ing.
Elena Platková
Viera Senderáková
Miroslav Halžák, Ing.
Vladimír Poklemba, Ing.
Ambróz Senderák

383
334
326
321
290
271
263
253
248

Náhradníci:
Félix Stanislav
Drahoslav Balog
Igor Giňa
Ivan Giňa
Peter Giňa

219
201
146
135
125

Vážení občania!
Chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu vysokú účasť v komunálnych
voľbách, kde ste volili starostu obce Terňa a poslancov obecného zastupiteľstva.
Volebná účasť takmer 75% svedčí o vašom veľkom záujme o život v našej obci a jej
miestnych častiach.
Ďakujem všetkým, ktorí podporili moju kandidatúru a odovzdali mi svoj hlas.
Táto vysoká podpora mi dodala veľa nových síl a energie, a je aj veľkým záväzkom
do ďalšej práce na zlepšení podmienok života nás všetkých. Ďakujem aj za
novozvolených poslancov, ktorí vás budú zastupovať nasledujúce štyri roky
a prednášať vaše návrhy a podnety na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
Ďakujeme!
Ing. Juraj Senderák starosta obce

Zo života obce
Príhovor starostu na ustanovujúcom zasadnutí OZ
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia!
Dovoľte, aby som sa vám prihovoril pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a znovuzvolenia do funkcie starostu obce Terňa a jej miestnych
častí Babin Potok a Hradisko.
Pred takmer štyrmi rokmi, 11.1.2011, sme tu v tejto rokovacej miestnosti skladali
sľuby a pustili sme sa do práce pre túto obec a jej obyvateľov a predsavzali sme si urobiť
všetko pre jej ďalší rozvoj.
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Za uplynulé štvorročné obdobie sme sa stretli takmer 50-krát na rokovaniach
obecného zastupiteľstva, kde sme riešili bežné problémy našich občanov a prijímali aj
mnohé vážne strategické rozhodnutia. Niektoré projekty boli úspešnejšie, niektoré menej
úspešné a niektoré sme nestihli dokončiť. Vy poslanci ste mi počas uplynulých štyroch
rokov boli oporou a pomocou či už na mieste zástupkyne starostu, členov obecnej rady
a komisií, členov školskej rady a mnohokrát aj pri mnohých ďalších úlohách, kde
spomeniem napríklad prípravu Ohlasov, rôznych stretnutí a podujatí organizovaných
obcou. Vďaka, samozrejme, patrí aj všetkým zamestnancom obce či už stálym alebo tým,
ktorí pracovali v rámci rôznych projektov.
Vo voľbách 15.11.2014 sme predstúpili s odpočtom štyroch rokov našej práce a
opätovne sa uchádzali o podporu voličov s novým programom. Voliči pri veľmi peknej
účasti rozhodli a zverili nám zodpovednosť za rozvoj našej obce a jej miestnych častí na
ďalšie štvorročné obdobie. Mnohé veci sme sa naučili a teraz verím, že budeme pracovať
lepšie a efektívnejšie. Verím, že nazberáme dostatok energie a entuziazmu a budeme
ďalej pracovať pre našu krásnu a nám drahú obec Terňa a jej miestne časti Babin Potok
a Hradisko.
Nech nám v našej práci Pán Boh pomáha!
Zo zasadnutia ustanovujúceho zastupiteľstva, 15.12.2014.
Na ustanovujúcom rokovaní OZ novozvolení starosta a poslanci zložili sľub
a prijali osvedčenia o zvolení z rúk predsedu volebnej komisie Ing. Mareka Koscelníka.
Výkonom funkcie zástupcu starostu bol starostom poverený PaedDr. Pavol Tokár, ktorý
získal najviac hlasov spomedzi kandidátov na poslancov OZ.

OZ schválilo zriadenie trojčlennej obecnej rady a jej členov v zložení PaedDr.
Pavol Tokár - zástupca starostu, Mgr. Erika Senderáková a Mikuláš Kivader. Ďalej
schválilo sobášiaceho - starostu obce a zástupcu sobášiaceho PaedDr. Pavla Tokára. OZ
schválilo komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
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funkcií verejných funkcionárov a jej členov - Elenu Platkovú, Ing. Bohuslava Ponika
a Ing. Miroslava Halžáka.
Taktiež schválilo komisie a ich predsedov:
Komisia pre rozpočet a verejné obstarávanie:
Ing. Bohuslav Ponik
Komisia bytová, pre rodinu a sociálne veci:
Viera Senderáková
Komisia pre mládež a šport:
Ing. Miroslav Halžák
Komisia pre verejný poriadok:
Ambróz Senderák
Komisia pre životné prostredie:
Ing. Vladimír Poklemba
Oprava miestnej komunikácie v Babinom Potoku
Počas jesene minulého roka sme uskutočnili I. etapu opravy miestnej komunikácie
v Babinom Potoku. Opravila sa jej časť od križovatky po odbočku na cintorín. Zároveň
bolo upravená dažďová kanalizácia a časť chodníka. Tento rok chceme dokončiť chodník
a uskutočniť opravu premostenie potoka smerom k chatárom. Veríme, že táto naša
aktívna miestna časť sa bude aj v ďalšom období úspešne rozvíjať, zveľaďovať a
rozširovať.

Katarínska zábava
Naši hasiči a hasičky ukončili úspešný a náročný rok 2014 už tradičnou
Katarínskou zábavou, ktorá si svojou úrovňou získava z roka na rok viac a viac
priaznivcov. Prajeme im aj v novom roku veľa energie, šťastia, úspechov a zápalu pre ich
prácu.
Vianočné trhy a vianočná besiedka ZŠ s MŠ
V nedeľu 21.12.2014 sa konali vianočné trhy a besiedka ZŠ s MŠ, ktoré už
pravidelne dopĺňajú predvianočnú atmosféru v našej obci. Ďakujeme všetkým
zamestnancom OcÚ za skvelú prípravu a organizáciu tohto podujatia. Veríme, že sa
všetci účastníci cítili príjemne a iste sa stretneme aj o rok.
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Tradičný silvestrovský výstup na Lysú Stráž
Ako už každoročne, aj tento rok sa uskutočnil výstup na Lysú Stráž, na ktorý nás
pravidelne pozýva vdp. Marcel Senderák. Ako minulý rok, tak aj teraz nám príroda
nadelila pekné počasie a naše rady sa rozrástli o nových účastníkov výstupu. Ďakujeme
touto cestou nášmu organizátorovi a všetkým zúčastneným za pekné chvíle strávené
spoločne na tomto podujatí.

Ples športovcov
Ternianski futbalisti tento rok po prvýkrát zorganizovali Ples športovcov, ktorý sa
konal 3. januára 2015 v Kultúrnom dome v Terni. Veríme, že sa táto tradícia ujme
a v Terni pribudne nové podujatie, kde sa budú na prelome starého a nového roka
stretávať v príjemnej atmosfére športovci, ale aj ostatní občania a fanúšikovia športu
v Terni.
Kúpa vozidla VW T5
Obec zakúpila 9-miestne vozidlo Volkswagen Transporter T5. Vozidlo bude slúžiť
ako služobné auto vedenia obce a pomôže s prevozom futbalistov, či už žiakov alebo
dospelých na zápasy, hasičov na súťaže, dôchodcov na rôzne akcie a na iné potreby
obce.
Vodomery – kontrola Ústavu pre metrológiu a merania
V uplynulých dňoch k nám zavítala ďalšia kontrola a tentokrát zo Slovenského
metrologického inšpektorátu. Z jej zistení vyplýva, že obec má zabezpečiť overenie
všetkých vodomerov v obci certifikovanou osobou, ktoré sa musí opakovať každých šesť
rokov, aby tak splnila legislatívne podmienky prevádzkovania vodovodu a účtovania
spotreby vody občanom. Na základe toho obec pristúpi k postupnej výmene vodomerov,
resp. k ich overeniu, čo bude stáť nemalé finančné prostriedky. Takúto službu, teda
montáž, plombovanie, resp. rektifikáciu vodomerov poskytujú len inšpektorátom
certifikované firmy a živnostníci. Žiadame týmto občanov o spoluprácu pri výmene
vodomerov a sprístupnenie vodomerných miest.
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UPOZORNENIE !!!!
Dôrazne upozorňujeme všetkých používateľov obecnej kanalizácie, ktorí sú
napojení na stokovú sieť, aby do kanalizácie nevhadzovali iné predmety, ako
napríklad plienky – pampersky, vlhčené hygienické utierky a iné predmety, ktoré
patria do smetných nádob a nie do kanalizácie. Tieto predmety spôsobujú poruchy
na obecnej ČOV a zvyšujú náklady na jej prevádzku. To by sa v budúcnosti mohlo
nepriaznivo prejaviť na zvýšení cien stočného v obci.
IBV a záujemcovia o stavebné pozemky.
Žiadame
záujemcov
o stavebné
pozemky a výstavbu rodinných domov, aby
svoj záujem oznámili osobne, poštou alebo
telefonicky na OcÚ. Tento zoznam bude
slúžiť pre zistenie záujmu o stavebné
pozemky v Terni, resp. v Babinom Potoku.
Na jeho základe sa budú pripravovať zóny
pre individuálnu bytovú výstavbu a začnú sa
rokovania s terajšími vlastníkmi pozemkov.
Plán rozvoja obce Terňa a miestnych častí Babin Potok a Hradisko na obdobie 2015 až
2029.
V minulom období sme vás informovali o príprave nového plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce. Medzičasom prebehla legislatívna zmena a zmenila sa aj
metodika spracovania tohto dokumentu, ktorý má slúžiť okrem samotného plánovania
rozvoja obce aj ako podklad pri prípadných žiadostiach obce o nenávratné finančné
prostriedky z európskych fondov. Na základe tejto zmeny obec začala pracovať na Pláne
rozvoja obce na obdobie 2015 až 2029 (PRO 2015-2029). Poslanci na rokovaní 6.3.2015
schválili Zámer spracovania PRO Terňa na roky 2015 -2029 a členov riadiaceho tímu za
obec Terňa v zložení: koordinátor riadiaceho tímu Ing. Juraj Senderák, starosta obce,
členovia riadiaceho tímu Ing. Zuzana Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ a Ing. Bohuslav
Ponik, poslanec OZ. Tento dokument plánujeme ukončiť do júna tohto roka a do jeho
prípravy sa budeme snažiť zapojiť všetkých občanov obce.

22. obecný ples
Dňa 14. februára 2015 sa v kultúrnom dome
v Terni uskutočnil v poradí už 22.obecný ples.
Týmto sa
chceme poďakovať
všetkým
sponzorom, ktorí darovali finančný alebo vecný
dar do tomboly a tým, ktorí aktívne pomohli pri
organizácii plesu. Zvlášť sa chceme úprimne
poďakovať
stálemu
hosťovi
a štedrému
sponzorovi p. Jozefovi Guregovi.
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Na plese bola ako vždy fantastická a priateľská atmosféra, všetci sa výborne
zabávali hneď od jeho začiatku o 19:00 hod. Na úvod sa prihovoril a všetkých hostí
privítal starosta obce. 14.február je sviatok sv. Valentína, preto sa ples niesol v duchu
odkazu sv. Valentína.
V kultúrnom programe vystúpil Juraj Kivader ml. z Terne so svojou tanečnou
partnerkou. V dvoch vstupoch nám zatancovali rôzne druhy spoločenských tancov.
Hostia ich odmenili obrovským potleskom. Okolo 23:00 hod. vystúpil p. Stanislav
Salanci, ktorý hostí očaril hrou na elektrických husliach – boli to nádherné melódie zo
známych muzikálov. Niektorí hostia boli unesení jeho vystúpením a snažili sa získať
naňho kontakt.
Super
jedlo
navaril
kuchár Daniel Ličák z Fintíc.
Nádherné a chutné zákusky srdiečka pripravila ku dňu
Valentína p. Piskurová z Fintíc.
Do tanca hrala hudobná
skupina Faktor, na čele
s Mikulášom Brunárim, ktorý
na tomto plese zároveň oslávil
40. rokov pôsobenia na
hudobnej
scéne.
Niektorí
z bývalých
kolegov
muzikantov ho prišli podporiť
aj na tento ples ( na fotografii).
Tancovali sme a zabávali sa až do rána.
Ing. Juraj Senderák

Vážení športoví priatelia!
Rok 2014 bol zatiaľ najúspešnejším rokom v hodnotení TŠK od návratu A mužstva
na futbalové trávniky. Mužstvo pod vedením Ing. Stanislava Fertaľa podávalo stabilné
výkony, bolo vhodne doplnené, zohraté a vzbudzovalo rešpekt súperov. Celú jarnú časť
súťaže sa viezlo na víťaznej vlne a jediné zaváhanie – prehra - bola v Gregorovciach, kde
sme v miestnom derby podľahli nášmu tradičnému rivalovi.
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Celkovo sme po takto úspešnej jarnej časti sezóny obsadili tretie miesto. Na tieto
výsledky mužstvo následne nadviazalo aj v jesennej časti. Jedinú prehru nám pripravil
tím z Brezovice, ktorému sme v búrlivom prostredí domácich fanúšikov podľahli vlastne
už v predohrávanom prvom jarnom kole. Nebyť dvoch menších zaváhaní v podobe remíz
v Jakubovej Voli a Hubošovciach, sme na tom mohli byť bodovo lepšie. Tak ako aj v jari
sme sa umiestnili na treťom mieste tabuľky, len s horším skóre od druhej Brezovičky
a trojbodovou stratou na prvú Kamenicu.

Aj žiaci, zrejme povzbudení výsledkami A mužstva, sa nedali zahanbiť a robili
nám radosť hrou aj výsledkami. V jeseni prehrali iba raz s družstvom Tulčíka a to hneď
v prvom kole, keď niektorí naši chlapci boli ešte na prázdninách. Prvé miesto v tabuľke
a trojbodový náskok je sľubný a dúfame, že chlapci budú takto pokračovať aj v jarnej
časti a obhája si postavenie v tabuľke, čo by bol pekný úspech po dlhších rokoch. Futbal
nie je len o výhrach či prehrách. Je aj o zabezpečovaní materiálnych podmienok,
starostlivosti a udržiavaní futbalového areálu TŠK. Tu sme narazili na problém, ktorý sa
nám dlho nedarilo riešiť. Naše hlavné ihrisko si okrem futbalistov veľmi obľúbili
neželaní návštevníci - líšky. Svojou činnosťou nám rozrývali ihrisko a stálo nás nemalé
úsilie tieto škody odstraňovať. No nebolo to všetko, keď sme si mysleli, že sme z
najhoršieho vonku, časť ihriska rozryli diviaky. Len vďaka pomoci OcÚ a pána Ing. B.
Ponika, ktorý nám poskytol oplotky, ktorými sme ohradili celý areál a zabránili ďalšiemu
ničeniu. Aj keď z estetického hľadiska to nevyzerá najlepšie, svoj účel to plní. Začiatkom
tohto roka sme zorganizovali 1. Futbalový ples TŠK. Pre vyše 80 hostí bola pripravená
večera, bohatá tombola a do tanca nám hrala skupina Radegast.
Pre všetkých futbalistov a priaznivcov tohto športu to bola výborná možnosť zabaviť sa
spolu a porozprávať aj mimo futbalového ihriska. Keďže zábava vrcholila až do skorého
rána, veríme, že po veľkom úspechu 1. ročníka bude táto plesová tradícia pokračovať.
Na záver vás všetkých chceme pozvať na jarné zápasy našich družstiev, príďte ich
povzbudiť a zabaviť sa dobrým futbalom. Športu zdar a futbalu, tomu ternianskemu,
zvlášť!
PaedDr. Pavol Tokár, predseda TŠK
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Sme Terňania, alebo Terňančania?
Slovenčina je krásna a ľúbozvučná reč, avšak neraz sa v jazykovej praxi stretávame
s chybami najmä v oblasti tvaroslovia (morfológie). Budeme sa tu zaoberať iba
spisovnými tvarmi slov. Pri skloňovaní podstatného slova Terňa je vždy v 2. páde
prípona –e, napr.: Som z Terne. Na sever od Terne. Idem do Terne. Ohýbanie slova Terňa
v ostatných pádoch je bezproblémové: Ďakujem Terni. Z diaľky už vidím Terňu. Snívalo
sa mi o Terni. Mošurovčania súťažili s Terňou.
Obyvateľské mená, odvodené
od názvov obcí, píšeme s veľkými
začiatočnými písmenami. Babin
Potok
–
Babinpotočan,
Babinpotočanka, Babinpotočania,
prídavné
meno
babinpotocký;
Hradisko – Hradišťan, Hradištianka,
Hradišťania,
prídavné
meno
hradištiansky; Heľpa – Heľpan;
Čaňa – Čaňan; Terňa – Terňan,
Ternianka, Terňania, prídavné meno
terniansky.
V 1. páde množného čísla píšeme i/í v tvaroch: ternianski chlapci, sabinovskí
seniori, prešovskí futbalisti. V ostatných pádoch množného čísla píšeme y/ý: od
ternianskych, ternianskym, o ternianskych hasičoch, s ternianskymi mužmi, ženami,
deťmi; avšak od babinpotockých, s mošurovskými...
Iné pravidlá platia v dialektoch ( nárečiach).
Obyvatelia niektorých obcí a miest majú vžitý osobitý jazykový úzus (zvyk,
obyčaj), avšak v oficiálnych písomných a ústnych prejavoch by sme sa nemali odkláňať
od stanovených jazykových noriem.
Tomáš Majerník

Urobili sme niečo pre našu Zem ?
V poslednú
marcovú
sobotu
sa
uskutočnil v poradí už 60. ročník celosvetového
ekologického projektu, Hodina Zeme. Slovensko
sa do tohto projektu zapojilo už po šiestykrát.
Hodina Zeme je najväčšia celosvetová
ekologická aktivita so zapojením verejnosti
v histórii. Jej cieľom je nielen upozorniť na
existenciu problémov ako je globálne
otepľovanie, klimatické zmeny či znečisťovanie
našej planéty, ale zároveň malými skutkami
prispievať k riešeniu takýchto problémov. Každý
z nás má možnosť zmeniť svet, v ktorom žijeme,
k lepšiemu. Stačia malé zmeny vo svojom
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každodennom živote a môžeme spoločne nielen zvrátiť klimatické zmeny, ale pomôcť
ekosystému, planéte a v konečnom dôsledku i sebe.
Pre Hodinu Zeme bol toho roku stanovený 28. marec v čase od 20:30 do 21:30.
V minulom roku sa do projektu zapojilo 162 krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko.
Medzi podporovateľov tohto projektu patria aj významné osobnosti, napríklad prvý
a jediný slovenský kozmonaut Ivan Bella, významný popularizátor vedy Jiří Grygar
a mnohí ďalší. V rámci Hodiny Zeme sa napr. odporúča :
 symbolicky vypnúť na 60 minút osvetlenie v byte, kancelárii či inde
 urobiť malé ekologické zmeny vo svojom každodennom živote, napr. začať
triediť odpad, používať šetrné svietidlá
 namiesto auta využívať MHD alebo bicykel atď.
 Hodina Zeme má nás inšpirovať, aby sme každý deň v roku niečo urobili pre
životné prostredie.
Ekologickým aktivitám sa medze nekladú.
Prejdime sa po okolí našej obce a prídeme na to, čo všetko sme našej prírode ešte
dlžní. Aj naša obec sa tento rok, vďaka aktivite Branislava Gecika, zapojila do tohto
projektu a v sobotu od 20:30 do 21:30 bolo vypnuté verejné osvetlenie v obci.
Vďaka vedeniu obce v Terni a jeho miestnych častiach sa komunálny odpad triedi.
Podľa vypracovaného harmonogramu sa uskutočňuje zber komunálneho odpadu, skla,
plastov, papiera, pneumatík... Nepoľavme v ekologických aktivitách. Konečne, robíme to
pre skvalitnenie nášho života.
S využitím internetových zdrojov spracoval : -tm-

Rozhovor s ...
Navštívili sme terniansku lekáreň
Už niekoľko desaťročí obyvatelia Terne a jej
miestnych častí sa dožadovali zriadenia lekárne. Stalo sa
tak v roku 2009, keď po rekonštrukcii priestorov budovy
Domu služieb, oproti Obecnému úradu v Terni, bola
otvorená prvá lekáreň v našej obci. Po niekoľkomesačnej
prevádzke sa začali prejavovať problémy v zásobovaní
liekmi, nie stála prítomnosť kvalifikovaného personálu
a porušovanie nájomných podmienok, preto bola obec
nútená ukončiť nájomnú zmluvu s bývalým nájomcom.
V lete 2011 sa konalo nové výberové konanie, na základe
ktorého OcÚ Terňa podpísal novú nájomnú zmluvu s víťazkou výberového konania,
ktorou sa stala Mgr. Lenka Poniková, absolventka Farmaceutickej fakulty Univerzity
Komenského. Avšak bývalý nájomca odmietol opustiť priestory lekárne, ktoré boli
vypratané až začiatkom roka 2014 na príkaz súdneho exekútora po vyhranom súdnom
spore. Nový nájomca začal s rekonštrukciou priestorov a v júni 2014 Lekáreň TERŇA
začala slúžiť širokej verejnosti.
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„V súčasnosti,“ hovorí Mgr. Lenka
Poniková, „máme široký sortiment liekov na
lekársky predpis, ale aj množstvo
voľnopredajných liekov, zdravotníckeho
materiálu a doplnkového sortimentu (liečivé
čaje, liečebnú kozmetiku). Pripravujeme aj
lieky na predpis, podľa individuálnej potreby
pacienta (maste, roztoky). V lekárni máme aj
základné
veterinárne
prípravky.
Ak
momentálne nemáme na sklade niektorý liek,
vieme ho pre pacienta objednať. Pripravený
bude v lekárni už nasledujúce ráno hneď po otvorení o 7:30.“
Mgr. Lenka Poniková je k návštevníkom lekárne ústretová, poradí aj pomôže.
A ako sme sa mohli presvedčiť, má pre každého pripravenú širokú ponuku.
Tomáš Majerník

Život v škole
Milí čitatelia Ohlasov!
Listujúc v kronike sa presviedčame, že naša škola nie je a nebola ani v minulosti
len budovou, v ktorej sa žiaci učia čítať, písať, násobiť alebo „drviť“ vybrané slová či
cudzojazyčné slovíčka. Popri učení sa rozvíjame všestranne v rôznych oblastiach. Vybrali
sme pre vás tri fotografie, ktoré to dosvedčujú: z fašiangového karnevalu, z lyžiarskeho
výcviku a z návštevy (pri príležitosti hokejbalového turnaja) v saleziánskom stredisku v
Prešove. Všetko ostatné sa dozviete na www.zsterna.edu.sk. Mimochodom, ďakujeme, že
sa o nás zaujímate, počet
návštevníkov našej stránky nám
utešene pribúda .
Zuzana Poklembová,
riaditeľka ZŠ s MŠ
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA
NARODILI SA –
VÍTAME:
Martin Gecík
Aneta Jašenská
Michal Halžák
Kamil Pohlodko
Adam Aboud
Michal Giňa
Žaneta Giňová
Tamara Guregová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Anna Giňová
Ján Staško
60 rokov
Viera Senderáková
Magdaléna Achimovičová
70 rokov
Pavol Lazorík
Jana Sabolová
80 rokov
Kristína Kivadrová
Cecília Hajtolová
Helena Stašíková
p. Anna Giňová –
najstaršia obyvateľka
obce, oslávila 94 rokov
OPUSTILI NÁS:
Milan Varga
Helena Koščová
Elena Benčíková
František Piroh
Jolana Tokárová
Anna Majerníková
Pavol Molka
Milan Sabol
Anton Majerník

OHLASY
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